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200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 

 
Πρωτοβουλίες της Αποστολικής Διακονίας για την  

επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας 

Επιστολή των αγωνιζομένων Ελλήνων  
προς τους ηγεμόνες της Ευρώπης κατά το 1821 
 
Η Επιστολή που απέστειλαν οι αγωνιζόμενοι Έλληνες προς το Συμβούλιο της 
Βερόνας (1822), στην οποία παρουσιάζουν με ανάγλυφο τρόπο τα δεινά του 
Ελληνικού Λαού και τους λόγους της Επαναστάσεως. Το κείμενο, το οποίο 
διέσωσε ο ιστορικός Σπυρίδων Ζαμπέλιος, αποτελεί κυριολεκτικά ομολογία 
πίστεως και επισημαίνει το δίκαιο του Αγώνα. Η Αναφορά, που είναι 
γραμμένη στην αρχαία αττική διάλεκτο, αποδόθηκε στη Νέα Ελληνική 
Γλώσσα και μεταφράσθηκε στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα από 
συνεργάτες της Αποστολικής Διακονίας με σκοπό να αποσταλεί σε όλα τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις Ηγεσίες των Ευρωπαϊκών και 
Χριστιανικών Χωρών. 

Σχ. 21 x 24, Σελ. 90, Τιμ.7€ 

 

 
Επετηρίδα 2021 

Ημερολόγιο τσέπης 
 
Η Επετηρίδα του 2021 περιέχει το εορτολόγιο του έτους, σημειωματάριο, τηλεφωνική 

ατζέντα, τις περιόδους νηστείας και χρήσιμες εκκλησιαστικές πληροφορίες. Εφέτος 
είναι αφιερωμένη στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

 
Σχ. 8,5 x 13,5, Σελ. 120, Τιμ.1€ 

 
 

  
Η συμβολή της Εκκλησίας  
στην Επανάσταση του 1821 
Ζωής Κανάβα 
 
Ειδική έκδοση, εμπλουτισμένη με έργα Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, για 
τη μαθητιώσα νεολαία (παιδιά Δημοτικού) περί του ρόλου και της 
προσφοράς της Εκκλησίας στο υπόδουλο Γένος, η οποία παρουσιάζει 
τέσσερις εμβληματικές προσωπικότητες από τον χώρο της Εκκλησίας που 
θυσιάσθηκαν υπέρ πίστεως και πατρίδος: τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, τον 
Επίσκοπο Σαλώνων Ησαΐα, τον Οικουμενικό πατριάρχη Γρηγόριο Ε' και τον 
Επίσκοπο Ρωγών Ιωσήφ. Κατόπιν εντολής της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, το έργο θα διατίθεται και από τις Ιερές 
Μητροπόλεις. 

Σχ. 20 x 23, Σελ. 48, Τιμ.3€ 

 
 «Agenda - Πάνθεον τον 1821»,  

εβδομαδιαίο πολυτελές συλλεκτικό ημερολόγιο του 2021 
 

Συλλεκτικό ημερολόγιο του 2021 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, διακοσμημένο με 
περίφημα έργα Ελλήνων και ξένων ζωγράφων (Νικολάου Γκύζη, Θεοδώρου Βρυζάκη, 
Κωνσταντίνου Βολανάκη, Ευγένιου Delacroix, Louis Dupre, Xydacobe, Ivan Aivazovsky, 
Georg Perlberg, Ary Scheffer, Gosse Nicolas Louis Francois, Claude Pinet, Henri Auguste 
Cesar Lock, Luigie Λουδοβίκου Lipparini, Donato Francesco de Vivo και Peter von Hess), 
που χάραξαν στην εθνική μνήμη και την παγκόσμια ιστορία τις μορφές των Ηρώων και 
γεγονότα που διδάσκουν την παγκόσμια κοινότητα. Στη σελίδα κάθε εβδομάδος 
αναγράφεται ένα απόφθεγμα Αγωνιστών, ιστορικών, ποιητών για τη συμβολή της 
Εκκλησίας στον Αγώνα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), ως και η καθημερινή μνήμη 
των Νεομαρτύρων που εορτάζουν (επιμέλεια Μητρ. Φαναρίου Αγαθαγγέλου). 
 
Σχ.: 21 x 30, Σελ. 160 , Τιμ. 20€ 



 

Οι Νεομάρτυρες του Γένους, 
μια μνημειώδης επετειακή έκδοση 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 
 
Συναξαριστικός εικονογραφημένος Τόμος - ένα εισοδικό στην πίστη και τη 
μαρτυρία του ζώντος Τριαδικού Θεού, την ιστορία της Πατρίδας μας και του Γένους 
των Ελλήνων που αποδεικνύει την κοινή πορεία και αδιατάρακτη ενότητα 
Ελληνισμού και Ορθοδοξίας όπως αυτή εκφράστηκε από τους Αγωνιστές του 1821. 
Η έκδοση περιλαμβάνει Συναξάρια όλων των Νεομαρτύρων που αποτέλεσαν την 
ψυχή του αγώνα, αφιέρωμα στην άλωση της Πόλης και τον τελευταίο αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνο ΙΑ' Παλαιολόγο. 
 
Σχ. 25 x 27, Σελ. 440, Τιμ. 30€ 

 

 

Η επέτειος της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 εορτάζεται κατ’ έτος την ημέρα του Ευαγγελισμού 

της Παναγίας, την 25η Μαρτίου, που συμβολίζει την αναγγελία της απελευθέρωσης του ανθρωπίνου 

γένους λόγω του γεγονότος του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου και της ελεύσεως του Κυρίου 

μας Ιησού Χριστού, αλλά και την απελευθέρωση των Ελλήνων από τα δεσμά της δουλείας. Ο αγώνας 

των Ελλήνων έγινε, όπως ομολογούσαν οι Αγωνιστές του 1821, «για του Χριστού την πίστη την αγία 

και της πατρίδος την ελευθερία». Δεν πρόκειται συνεπώς μόνο περί μιας εθνικής επετείου, αλλά περί 

συζεύξεως, αλληλοπεριχωρήσεως, κοινής πορείας και αδιατάρακτης ενότητας Ελληνισμού και 

Ορθοδοξίας. 

 

 
 
 

 
 


